РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2016 рік, зі змінами
Прокуратура Харківської області, 02910108
(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРП ОУ)

П редмет закупівлі

Код КЕКВ (для
бюджетних
коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура
закупівлі

Орієнтовний початок
проведення процедури
закупівлі

Примітки

І

2

3

4

5

6

Березень

Торги відмінені у
відповідності до
абзацу шостого
частини першої
статті 30 Закону
України «Про
здійснення
державних
закупівель» від
10.04.2014 № 1 1 9 7 VII: замовник
відміняє торги в разі
подання для участі в
них менше двох
пропозицій
конкурсних торгів

код за ДК 016:2010 - 84.24.1
П ослуги у сфері громадського
порядку та громадської безпеки
(код за ДК 021:2015 - 75240000-0
2240
Послуги із забезпечення
громадської безпеки, охорони
правопорядку та громадського
порядку)
(послуги фізичної охорони)

11860560,00 грн. (одинадцять
мільйонів вісімсот шістдесят
тисяч п ’ятсот шістдесят
гривень) 00 копійок

Відкриті торги

2
код за ДК 016:2010 - 80.20.1
Послуги систем безпеки
(код за ДК 0 21 :2015 - 79711000-1
Послуги з моніторингу сигналів
тривоги, що надходять з пристроїв
охоронної сигналізації)

2240

939572,68
грн. (дев'ятсот
тридцять д ев’ять тисяч п ’ятсот
сімдесят дві гривні) 68 копійок

Березень
Відкриті торги

(послуги, що надаються за
сигналом тривоги)
код за ДК 016:2010 - 80.20.1
П ослуги систем безпеки
(код за ДК 021:2015 - 50413000-3
Послуги з ремонту і технічного
обслуговування контрольних
приладів)

2240

150000,00 грн. (сто п ’ятдесят
тисяч гривень) 00 копійок

Відкриті торги

Березень

Запит цінових
пропозицій

Березень

(технічне обслуговування систем
автоматичної пожежної
сигналізації)
код за ДК 016:20 1 0 -6 1 .1 0 .1
Послуги щодо передавання даних і
повідомлень

240000,00 грн.(двісті сорок тисяч
гривень) 00 копійок
2240

/(код за Д К 0 21 :2015 - 64210000-1
П ослуги телефонного зв ’язку та
передачі даних)

(послуги телефонного зв’язку)
З лоти:
лот № 1 - 208000,00 грн. (двісті
вісім тисяч гривень) 00 копійок

лот № 1: послуги телефонного
зв ’язку
всім підпорядкованим
прокуратурам у м. Харкові та в
Х арківській області;

лот № 2 - 22000,00 грн. (двадцять
дві тисячі гривень) 00 копійок

лот № 2: послуги телефонного
зв ’язку
прокуратурі Х арківської області;
лот № 3: послуги телефонного
зв ’язку
К уп’янському відділу
Ізю мської місцевої прокуратури

лот № 3 - 10000,00грн. (десять
тисяч гривень) 00 копійок

код за ДК 0 1 6 :2 0 1 0 -6 1 .1 0 .4
Послуги зв’язку Інтернетом
проводовими мережами
(код за ДК 0 21 :2015 - 72400000-4

2240

264155,00 грн. (двісті ш істдесят
чотири тисячі сто п ’ятдесят п ’ять
ч
гривень) 00 копійок

„
Запит цінових
пропозицій

Березень

1002000,00 грн. (один мільйон дві
\ \ \
Відкриті торги
тисячі гривень) 00 копійок

„
Травень
г

Інтернет-послуги)
(послуги 1нтернет-провайдері в)
код за ДК 016:2010 - 19.20.2
п

•

Паливо рідинне та газ; оливи
мастильні

2210

ґ

ґ

4
(код за ДК 021:2015 - 09130000-9
Нафта і дистиляти)
(бензин А-95, дизельне паливо)
код за ДК 016:2010 - 35.30.1
1918878,24 грн. (один мільйон
д ев’ятсот вісімнадцять тисяч
вісімсот сімдесят вісім гривень)
24 копійки

Пара та гаряча вода; постачання
пари та гарячої води
(код за ДК 021:2015 - 09320000-8
Пара, гаряча вода та п ов'язан а
продукція)
(постачання теплової енергії)
6 лотів:

П ереговорна
процедура
закупівлі

2271
лот № 1: постачання теплової
енергії Вовчанському відділу
Чугуївської місцевої прокуратури;

лот № 2: постачання теплової
енергії К уп’янському відділу
Ізю мської місцевої прокуратури;

' лот № 3: постачання теплової
енергії Лозівській місцевій
прокуратурі;

л о т № 1 - 72021,20 грн. (сімдесят
дві тисячі двадцять одна гривня)
20 копійок

лот № 2 - 19007,00 грн.
(дев'ятнадцять тисяч сім
гривень) 00 копійок
лот № 3 - 247081,45 грн. (двісті
сорок сім тисяч вісімдесят одна

Березень

___________ 5
гривня) 45 копійок
лот № 4: постачання теплової
енергії Нововодолазькому відділу
ГІервомайської місцевої
прокуратури;

л о т № 4 - 31277,00 грн.
(тридцять одна тисяча двісті
сімдесят сім гривень) 00 копійок

лот № 5: постачання теплової
енергії ГІервомайській місцевій
прокуратурі;

лот № 5 - 74786,00 грн. (сімдесят
чотири тисячі сімсот вісімдесят
ш ість гривень) 00 копійок

лот № 6: постачання теплової
енергії прокуратурі області та
підпорядкованим прокуратурам у
м. Харкові

л о т № 6 - 1474705,59 грн. ( один
мільйон чотириста сімдесят
чотири тисячі сімсот п'ять
гривень) 59 копійок

код за ДК 016:2 0 1 0 - 35.13.1
Розподіляння електричної енергії
(код за ДК 021:2015 -65300000-6
Розподіл електричної енергії та
супутні послуги)

(послуги з постачання
електроенергії)

2273

1892016,04 грн. (один мільйон
вісімсот дев'яносто дві тисячі
ш істнадцять гривень) 04 копійки

Переговорна
процедура
закупівлі

Березень

6

код за ДК 016:2010 - 35.23.1
1042170,75 грн. (один мільйон
сорок дві тисячі сто сімдесят
гривень) 75 копійок

Торгівля газом, подаваним
трубопроводами
(код за ДК 021:2015 - 09123000-7
Природний газ)
(постачання природного газу)

2274

Відкриті торги

Травень

7

код за ДК 016:2010 - 84.24.1
Послуги у сфері громадського
порядку та громадської безпеки
(код за ДК 021:2 0 15 - 75240000-0
2240
Послуги із забезпечення
громадської безпеки, охорони
правопорядку та громадського
порядку)
(послуги фізичної охорони)

11860560,00 грн. (одинадцять
мільйонів вісімсот шістдесят
тисяч п ’ятсот шістдесят
гривень) 00 копійок

Відкриті торги

Травень

Торги відмінені у
відповідності до
абзацу шостого
частини перш ої
статті 30 Закону
України «Про
здійснення
державних
закупівель» від
10.04.2014 № 1 1 9 7 VII: замовник
відміняє торги в разі
подання для участі в
них менше двох
пропозицій
конкурсних торгів

8

код за ДК 0 1 6 :2 0 1 0 -8 4 .2 4 .1
Послуги у сфері громадського
порядку та громадської безпеки
(код за ДК 021:2015 - 75240000-0
2240
Послуги із забезпечення
громадської безпеки, охорони
правопорядку та громадського
порядку)

11860560,00 грн. (одинадцять
мільйонів вісімсот шістдесят
тисяч п'ятсот шістдесят
гривень) 00 копійок

Переговорна
процедура
закупівлі

Липень

(послуги ф ізичної охорони)

Затвердж ений ріш енням комітету з конкурсних торгів від

$

Ш 7 .Г "

Голова комітету з конкурсних торгів

Q.M . С гратюк
(ініціали та прізвище)

С екретар комітету з конкурсних торгів

Н.М. Капінос
(ініціали та прізвище)

